
PROGRAM

Odprtje projekta: ponedeljek, 6. 9. 2021
• Od 12.00 dalje: grafitar Dario Valetič bo izdeloval grafit na temo 
astronomije. Umetnikovo delo bo na ogled na ploščadi med Goriško 
knjižnico in Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici.

• Ob 18.00 na ploščadi med knjižnico in arhivom: Komika Gašper 
Bergant in Žan Papič, avtorja znanega slovenskega podkasta Fejmiči, se 
bosta s Sebastijanom Jakšo (Odiseja, d. o. o.) pogovarjala o astronomiji.

 

Javna astronomska opazovanja
• 7.–9. 9. 2021 v Voglarjih 21, Trnovo pri Gorici: Amatersko 
astronomsko društvo Teleskop Nova Gorica. Opazovanja bodo od 
19.00 do 1.00. 

V ugodni legi za opazovanje sta Jupiter in Saturn, ki si ju bomo ogledali 
skozi teleskop, poleg preostalih objektov globokega neba, značilnih za 
poletni čas. Predhodne prijave niso potrebne.

Če bo oblačno ali deževno, opazovanja odpadejo.

• 8. 9. 2021 na ploščadi med knjižnico in arhivom: javno astronomsko 
opazovanje 

Predhodne prijave niso potrebne. Opazovanja bodo v dveh sklopih:  
opazovanje Sonca od 15.00 do 17.00, opazovanje planetov od 20.00 
do 22.00.

• 10. 9. 2021 na športnem igrišču v Braniku: opazovanje Sonca in 
planetov v izvedbi Zavoda Cosmolab. Predhodne prijave niso potrebne.  
Opazovanja bodo v dveh sklopih: opazovanje Sonca od 15.00 do 17.00, 
opazovanje planetov od 20.00 do 23.59. 

 
Predavanja v Goriški knjižnici
• 7. 9. 2021, ob 18.00 pri klavirju: Meteoriti, predaval bo dr. Miha 
Jezeršek (Prirodoslovni muzej Slovenije).

• 8. 9. 2021, ob 18.00 pri klavirju: Kako se rodijo in umrejo zvezde, 
predavala bo prof. dr. Andreja Gomboc (Cosmolab,  
Univerza v Novi Gorici).

 
Predavanje in orientacijski pohod Osončje
• 9. 9. 2021, od 15.00 dalje, zadnji pohod ob 18.00, začetna točka: 
Bevkov trg. Na podlagi prejetih navodil bodo pohodniki po Novi Gorici iskali 
modele planetov našega osončja. Predhodne prijave niso potrebne. 

 



DNEVI GORIŠKE KNJIŽNICE
Organizatorji in soorganizatorji
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Mestna občina Nova Gorica
Cosmolab, Zavod za promocijo in popularizacijo astrofizike
Odiseja, d. o. o.
Amatersko astronomsko društvo Teleskop Nova Gorica
Univerza v Novi Gorici 
Prirodoslovni muzej Slovenije
Splendid bar

Donatorji
PoceniPC.com (Insis, d. o. o.)
Knjigoveznica Ličen, Edvin Ličen, s. p.
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Podružnica Nova Gorica
Zastopstvo-trgovina Marko, Marko Lutman, s. p. 
Parcom, d. o. o.
Mizarstvo Kogoj, Roman Kogoj, s. p.
Zelinka LS, d. o. o.
Copigraf, d. o. o.

BODI DRUGAČEN, ŠIRI SI OBZORJE. 

PRIDI! NE BO TI ŽAL!
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Astronomski kviz v baru
• 8. 9. 2021, od 17.00 do 20.00 v Splendid baru na Bevkovem trgu

• Zmagovalno omizje bo nagrajeno.

 
Planetarij, od 7. do 9. 9. 2021 
v atriju Goriške knjižnice
• Od 8.30 do 13.30 za organizirane skupine (vrtce, šole itd.).  
• Od 15.00 do 18.30 za posamezne obiskovalce.  
Obisk planetarija bo vsakih 30 minut.

• Program v planetariju bo trajal 20 minut; sprejeli bomo največ  
30 obiskovalcev naenkrat. Obisk planetarija je brezplačen. 
• Potrebne so predhodne prijave na telefon 05 33 09 110  
od 7.00 do 19.00. 
 

Ustvarjalna delavnica v Mojstrovalnici
• 10. 9. 2021, ob 14.00, ponovitev ob 16.00: Spoznajmo planete 
našega osončja, ustvarjalna delavnica s kvizom za mlade astronome. 
Delavnico bosta vodila Andrej Rot in Matej Blažko.

• Potrebna je predhodna prijava  
na e-naslov: mojstrovalnica@gkfb.si.

• Udeležba: največ 8 oseb na delavnico.

• Vsak udeleženec bo prejel tudi  
manjšo 3D-figuro astronavta.

 

Pri organizaciji in izvedbi dogodkov bomo spremljali pogoje PCT ter 
upoštevali priporočila za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.

INFORMACIJE ...


